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Resumo: Com a tendência do envelhecimento populacional, faz-se necessário a divulgação de projetos voltados 

a esta faixa etária. O projeto Um conto, um causo, da carochinha à vovozinha: a gente conta e encanta trata-se de 

um espaço educativo benéfico, em que são realizadas interações com outras culturas e gerações, por meio do 

compartilhamento das histórias dos idosos com diferentes faixas etárias e instituições. O projeto tem como 

objetivo geral valorizar as experiências dos idosos a partir do compartilhamento de suas histórias. Como 

objetivos específicos: proporcionar atividades lúdicas, promover o bem-estar, a melhoria da autoestima e a 

interação entre diferentes faixas etárias; possibilitar uma nova visão sobre esta fase da vida com idosos ativos e 

participativos na vida em sociedade. Foram desenvolvidas atividades semanais, com aulas expositivas de 

planejamento, compartilhamento de histórias, rodas de conversa e integração, primeiro entre os próprios idosos e 

posteriormente com outras instituições e faixas etárias. Os objetivos estabelecidos para o projeto são atingidos 

com sucesso e possibilita a reedição do projeto com a ampliação do número de idosos que apresentam interesse 
em participar. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Um conto, um causo, da carochinha à vovozinha: a gente conta e encanta, vinculado 

ao Programa da Universidade Aberta para a Terceira Idade. 

 

PÚBLICO-ALVO  

O público participante desta ação extensionista são idosos integrantes do Programa 

UATI/UEPG, o qual este projeto está vinculado. Participam da atividade cerca de 10 alunas. 

                                                
1  Bolsista no projeto: Um conto, um causo, da carochinha à vovozinha: a gente conta e encanta; UEPG; 

Licenciatura em Pedagogia, Brunamoreira270@hotmail.com 
2 Coordenadora do programa Universidade Aberta para a Terceira Idade na UEPG; Doutora em Educação. 

soliveira13@uol.com.br. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O município atingido por este projeto é o de Ponta Grossa (PR). 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades desenvolvidas pelo projeto foram realizadas dentro do Campus 

Central da UEPG e visitas as Instituições APACD, CRAS, Lar das Vovozinhas, Semana do 

Brincar e Sarau de São João na UEPG. 

 

JUSTIFICATIVA 

A terceira idade é uma fase marcada por desafios e dificuldades devido ao grande 

preconceito sofrido por esta faixa etária no meio social. Desta forma: “Os idosos na sociedade 

brasileira são considerados desempoderados porque são vitimizados culturalmente, resultado 

da vulnerabilidade reforçada por preconceitos e estereótipos negativos relativos à velhice”. 

(OLIVEIRA; SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2015, p.31). 

Segundo dados estatísticos do IBGE (2018), a porcentagem da população idosa 

brasileira se tornará 15% em 2034, com projeções para superar o número de crianças em 

2039. Cabe mencionar que segundo a OMS (2005) o idoso é todo sujeito com 60 anos ou 

mais, tendo o limite mínimo baseado nas condições sociais de cada país. Deste modo, com 

envelhecimento populacional em ritmo acelerado, há a necessidade de programas que 

atendam as demandas da terceira idade. Neste contexto, o projeto de extensão Um conto, um 

causo, da carochinha à vovozinha: a gente conta e encanta é um espaço educativo propicio 

para os idosos desenvolverem habilidades e aquisição de conhecimentos, acarretando em uma 

maior inserção social. 

O referido projeto integra o Programa da UATI/UEPG, e as interações 

proporcionadas por meio deste projeto são de fundamental importância para a valorização e 

socialização das experiências dos idosos que adquirem novas formas de pensar, modificando 

suas visões de mundo. Seguindo esta perspectiva Rabello e Passos (2019) afirmam que: “Pela 

interação social, aprendemos e nos desenvolvemos, criamos novas formas de agir no mundo, 

ampliando nossas ferramentas de atuação neste contexto cultural complexo que nos recebeu, 

durante todo o ciclo vital”.  (RABELLO; PASSOS, 2019, p. 1) 
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Neste projeto os idosos têm a possibilidade de contar suas histórias, compartilhando 

as experiências em diferentes espaços e com outras gerações. De acordo com Camargo, 

Oliveira e Scortegagna (2018) a visão sobre a velhice é orientada a partir das relações que se 

tem com esta faixa etária. Sendo assim, este projeto, trata-se de um espaço propicio para 

promoção das relações intergeracionais, a aproximação entre as diversas faixas etárias, 

valorizando a cultura do idoso, e possibilitando uma visão mais positiva sobre a velhice. 

 

OBJETIVOS 

O projeto de extensão Um conto, um causo, da carochinha à vovozinha: a gente 

conta e encanta tem como objetivo geral valorizar as experiências dos idosos a partir do 

compartilhamento de suas histórias. Como objetivos específicos: proporcionar atividades 

lúdicas, promover o bem-estar, a melhoria da autoestima e a interação entre diferentes faixas 

etárias; possibilitar uma nova visão sobre esta fase da vida com idosos ativos e participativos 

na vida em sociedade. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada por este projeto de extensão se dá por meio de variadas 

atividades em que as relações interativas ocorrem. As ações do projeto acontecem em 

encontros semanais, por meio de aulas expositivas para o planejamento e escolha das 

histórias, elaboração de materiais que serão utilizados nas apresentações, o compartilhamento 

de histórias, roda de conversa e integrações com outras instituições para diferentes públicos.  

Para as contações de histórias também são realizadas leituras de gêneros literários variados. 

 

RESULTADOS 

As interações do projeto Um conto, um causo, da carochinha à vovozinha: a gente 

conta e encanta proporcionam aos idosos relatarem suas vivencias por meio da contação de 

histórias, compartilhando assim seus conhecimentos e modo de vida. São também 

apresentadas histórias clássicas as quais, por meio das interações de diferentes gerações, há 

uma transformação da visão de velhice. Os idosos sentem-se mais seguros, com uma maior 

autoestima, maior valorização e aceitação de si mesmo, com a ampliação da inserção familiar 
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e social. Desta maneira, as atividades lúdicas do projeto propiciam momentos de entusiasmo e 

bem-estar, trazendo uma ressignificação sobre a terceira idade.  

 

FOTO(S) 

Figura 1 – Roda de Conversa 

 

                             Legenda: Apresentação do Sarau de São João, com rodas de Conversa no saguão do Bloco B                              

UEPG. Fonte: Acervo da UATI/UEPG. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades realizadas neste projeto de extensão são muito benéficas para a terceira 

idade, proporcionando aos idosos além da participação em variadas atividades lúdicas, 

momentos interativos em outros espaços educacionais, também promove as relações 

intergeracionais, trazendo desta forma um novo sentido a esta etapa da vida, em que idosos 

podem ser ativos, participativos e promotores de novos saberes. 

Todos os objetivos estabelecidos pelo projeto são plenamente atingidos o que 

comprova o sucesso do projeto integrante do programa da UATI e o número de idosos que 

participam, a cada nova reedição, se amplia.   
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APOIO 

Fundação Araucária. 
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